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PERSIAPAN 

 
Persiapankan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah. 
   
PEMIMPIN: Puji Tuhan, karena kemurahan dan pertolongan Tuhan kita senantiasa dapat 
menikmati berkat, kesehatan dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kita ini. Mari kita 
masuk masuk ke dalam hadirat Tuhan; dengan menyanyikan pujian: “Ku Kagum Akan Engkau”. 
(Boleh pilih lagu yang lain). 
 

Kau sungguh indah tiada taranya 
Sungguh menakjubkan 
Sungguh ajaib 'tuk dimengerti 
Lebih dari s'mua yang ada 
 
Hikmat-Mu tiada terselami 
Kasih-Mu dalam tak terduga 
Kau sungguh indah tiada taranya 
Mulia dan berkuasa 
 
Reff: Ku kagum hormat akan Engkau 

Ku kagum hormat akan Engkau 
Kau Allah yang layak dipuji 
Ku kagum akan Engkau 

 
(Cat: boleh diulang 1-2 kali lalu bermazmur menyembah Tuhan). 

 
PEMIMPIN: “Doa Pembukaan”. (Boleh meminta salah satu anggota keluarga memimpin doa).  

 
 

PUJIAN BAGI TUHAN 
 
Oleh karena kasih Tuhan kita dapat bersukacita dan menari di setiap keadaan. Sebab kasih-Nya 
sempurna dan kekal kepada kita. Mari bersukacita dengan menaikkan pujian: “Kasih Allah Tak 
Berkesudahan”.  (Boleh lebih dari 1 lagu dan pilih sendiri). 

 
Kasih Allah tak berkesudahan 
S'lalu baru setiap pagi 
Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir 
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Seumur hidupku 
 
Reff:  Dengan sukacita ku 'kan menari 

Dengan sorak-sorai memuji  
Kunaikkan pujian halleluyah 
Nyanyi bagi dia Sang Raja 
Nyanyi bagi dia Sang Raja      
Selamanya 

 
 

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN 
 
PEMIMPIN: Kita akan sharing Firman Tuhan. Namun sebelumnya Mari kita menyanyikan pujian: 
“Kasih Dari Surga”. (Boleh pilih lagu yang lain). 

 
Kasih dari surga memenuhi tempat ini 
Kasih dari Bapa Surgawi 
Kasih dari Yesus mengalir di hatiku 
Membuat damai di hidupku 
 
Reff:  Mengalir kasih dari tempat tinggi 

Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa 
Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir 
Mengalir memenuhi hidupku 

 
 

FIRMAN TUHAN 
 

SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT). 
Tema: “ORANG TUA TELADAN” 

Ayat Bacaan : Amsal 3: 1-26 
 
Tuhan memberikan mandat kepada orang tua bukan hanya untuk menghasilkan keturunan 
namun keturunan ilahi; yaitu keturunan yang mengenal Dia. Anak bukanlah pendengar yang 
baik tetapi pelihat yang baik. Karena itu cara terbaik untuk mengajarkan mereka untuk 
melakukan perintah Tuhan adalah dengan kita melakukannya sendiri juga.  
 
Amsal 3 membahas setidaknya 3 keteladanan yang bisa orang tua lakukan:  
 

I. TELADAN DALAM MENGASIHI (1-10). 
 
Renungan dan Pesan: 

✔ Mengasihi Tuhan adalah kunci kebahagiaan. Mengasihi Tuhan artinya menomor satukan 
Tuhan dalam segala hal.  
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✔ Ini terlihat dari komitmen kita untuk selalu melibatkan Dia.  

✔ Selain itu juga, orang yang mengasihi Tuhan mau memuliakan Tuhan dengan dirinya 
termasuk hartanya.  

✔ Mengasihi Tuhan tentu tidak hanya diajarkan orang tua melalui perkataan, tetapi juga 
dengan tindakan keteladanan. 

 
 

II. TELADAN DALAM KETAATAN (11-20). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Mengetahui perintah Tuhan berbeda dengan menaati perintah Tuhan.  

✔ Orang bisa mengetahui seluruh firman-Nya tetapi tidak melakukannya satu kali pun.  

✔ Anak akan melihat dan bisa mengikuti kita. Apakah kita hanya sekedar tahu tentang 
Alkitab atau sudah menaatinya?  

✔ Orang tua bisa meneladankan tentang ketaatan sekalipun untuk itu, ada harga yang 
harus dibayar. 

 
 

III. TELADAN DALAM MENGANDALKAN TUHAN (21-26). 

 
Renungan dan Pesan: 

✔ Sebagai orang tua tentunya kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik / jalan 
keluar bagi anak.  

✔ Kita juga meneladankan kegigihan, keuletan, sikap pantang menyerah dan sebagainya.   

✔ Namun kita juga harus ingat bahwa segala sesuatu itu tidak 100% tergantung pada kita.  

✔ Justru di dalam kita berusaha, kita tetap harus mengandalkan Tuhan.  
 

(Cat: Setiap anggota keluarga mendapat kesempatan dalam ibadah ini, setidaknya membaca 
Alkitab bagi anak yang sudah bisa baca tulis). 
 
 

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN 
 

Mari kita menaikkan pujian: “Kasih” 
 
Kasih pasti lemah lembut 
Kasih pasti memaafkan 
Kasih pasti murah hati 
Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan 
 
Reff: Ajarilah kami ini saling mengasihi 

Ajarilah kami ini saling mengampuni 
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan 
Kasih-Mu kudus tiada batasnya 
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PEMIMPIN: Mari kita mengucap syukur atas Firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. 
 
 
 

PERSEMBAHAN 
 
 
PEMIMPIN: “Dengan kasih kepada Tuhan dan pekerjaan-Nya, kita akan membawa 
persembahan kita untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gerejaNya. Mari kita 
berdoa:……. 
(Persembahan dapat dikumpulkan dan dibawa ke Gereja atau disetor ke rekening gereja).  
 

 

DOA SYAFAAT 
 

PEMIMPIN MEMBAGI POKOK DOA + PENDOANYA:  

a. Berdoa agar Tuhan menanam dan mebangun setiap kita di dalam kasih-Nya yang 
sempurna agar kita semua menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih.  

b. Berdoa agar Tuhan menolong dan memulihkan kemampuan kita untuk hidup didala 
keataan dan mengandalkan Tuhan. 

c. Berdoa agar Tuhan memenuhi bumi ini dengan kasih-Nya yang besar agar setiap orang 
dapat mengenal Dia dan mereka diselamatkan. 

 

 

PENUTUP DAN BERKAT 
 
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT  
Doa Penutup   : --------------------------------------------------  
Doa Berkat  :  
Kasih saying yang sempurna dan Damai Sejahtera Allah dikaruniakan kepada kita semua 
berlimpah-limpah. Amin. 
 

================================ IBADAH SELESAI =============================== 


